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Nieuws van de directie
We zijn alweer bijna aan het einde van het jaar 2019 gekomen. Een jaar waarin er
door alle kinderen, leerkrachten en ouders hard is gewerkt. Een jaar waarin de
school een mooie, nieuwe visie heeft gekregen. Een jaar waarin de directie op volle
sterkte is gekomen en de school goed heeft leren kennen. Een jaar waarin we
hebben geleerd, van en met elkaar.
We kijken uit naar het nieuwe jaar, waarin het Daltononderwijs steeds meer vorm zal
krijgen in de school. Een nieuw jaar, met nieuwe mogelijkheden om te ontwikkelen en
verder te groeien.
We wensen u een fijne decembermaand toe, een tijd om samen te zijn met uw
familie en vrienden. We wensen u fijne kerstdagen en een goed nieuwjaar!
Tot in 2020!
Bas van der Zanden en Matine van Voorthuizen

Dalton
In november hebben we een studiedag over ‘zelfstandigheid’ gehad. Deze werd
geleid door Hans Wenke, een van de auteurs van het boek ‘Dalton – een
ontwikkelingsgerichte inspiratie. Dit boek heeft iedere groep gekregen om zich in te
verdiepen.
In de gehele school wordt er aandacht besteed aan zelfstandigheid. In de kern
worden alle kinderen – ieder op zijn/haar eigen niveau – zich meer bewust van wat
ze al kunnen, wat ze willen leren en waar ze andere kinderen mee kunnen helpen. In
de onderbouw leren kinderen bijvoorbeeld hulp te vragen aan medeleerlingen. In de
bovenbouw krijgen kinderen steeds meer inzicht in hun eigen ontwikkeling. Zij leren
bijvoorbeeld de keuze te maken of ze al dan niet aan een instructie deelnemen.
In januari zal de studiedag gaan over het thema ‘samenwerken’. We kijken er naar uit
om weer nieuwe stappen te zetten in deze ontwikkeling.
Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
Zoals al eerder aangekondigd, zullen we dit schooljaar 40 euro per kind vragen voor
de vrijwillige ouderbijdrage. Donderdag 9 januari krijgen alle ouders hiervoor een
betaalverzoek via Social Schools. Ouders van kinderen die gedurende het schooljaar
ingestroomd zijn, krijgen t.z.t. een aangepast betaalverzoek.
Van deze ouderbijdrage worden de kosten gedekt die gemaakt worden bij
Sinterklaas, extra buitenspeel-materiaal, Kerst, Pasen, Kinderboekenweek, afscheid
groep 8, zomerfeest, sportdagen, extra uitjes voor kunst en cultuur, “meesters en
juffen dag” en de inning van de ouderbijdrage. De leerkrachten en ouders van de
oudercommissie regelen al deze activiteiten. De MR heeft ingestemd met de keuzes
en het bedrag voor de ouderbijdrage.
Voor ouders die moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, zijn er de
volgende mogelijkheden:
1. Betalen in termijnen (optie in Social Schools)
2. Betalen met de U-pas
3. Aanvraag via stichting leergeld (www.leergeld.nl)
Het betaalverzoek voor het schoolreisje zal in de maand februari worden verzonden.
Zo spreiden we de kosten voor de ouders.
Gevonden voorwerpen
In de hal bij de BSO staat het rek alweer behoorlijk vol met gevonden voorwerpen. In
de kerstvakantie zullen de BSO-medewerkers de gevonden items een nieuwe
bestemming geven: Emmaus Utrecht (kringloopwinkel). Controleer daarom vóór 19
december of er nog persoonlijke eigendommen op het rek hangen.
Parkeren bij de brandweer
Onlangs heeft de brandweer onze school weer bezocht. Op school hebben we de
zaakjes goed op orde. Wel had de brandweer het uitdrukkelijke verzoek aan ouders
om niet op hun terrein te parkeren. Hoewel het een openbare parkeerplek is, lopen

ouders en kinderen daar gevaar. Als er een spoedgeval is en de wagens met
gierende banden uit het pand komen rijden is dit gewoon echt te gevaarlijk. De
meeste kinderen zijn net zo groot als de wielen. Daarnaast hebben de mensen die
daar komen werken zelf in de ochtend vaak geen parkeerplek hierdoor.
Aanmelden broertjes en zusjes
Om goed inzicht te krijgen in het aantal leerlingen dat we de komende jaren kunnen
verwachten, vragen wij u om broertjes en zusjes die nog niet ingeschreven staan op
school nu aan te melden. Een inschrijfformulier kunt u ophalen en weer inleveren bij
de administratie.
Vreedzame school
Blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’
We zijn gestart met de lessen van blok 3. In dit blok stimuleren we de kinderen om
‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét
elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De
kinderen gaan het volgende leren:





Wat goed en slecht luisteren is.
In tweetallen te oefenen om naar elkaar te luisteren.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen.
Vragen te stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat
je de ander goed begrepen hebt, om zo mogelijk conflicten te voorkomen.
 Dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.
Kerst
Vanaf 9 december begint de kerstperiode in de school. We hebben de gangen al
versierd, heel erg bedankt aan de ouders die hierbij hebben geholpen.
Even de data op een rijtje
- Vanaf 2 december is de advent begonnen. In alle klassen is een adventskrans
om de dagen voor kerst af te tellen. Elke week wordt er een kaarsje (lampje)
meer aangedaan.
- Na 9 december; op de lijsten kijken wat er gemaakt kan worden voor het
kerstdiner met de kinderen. De kinderen hebben samen met de leerkrachten
een menu samen gesteld.
- 11 december; kerst-knutsel-ochtend voor de groepen 1 t/m 8 in de
verschillende deelscholen.
- 16 t/m 18 december; kerstkoor door de kinderen bij de deur. Iedere dag is er
een andere ingang waar de kinderen u ontvangen met kerstliedjes. Maandag
staan we om 8.05 bij blauw, dinsdag bij paars en woensdag bij groen. Kom
gezellig kijken en luisteren.
- 18 december; in een plastic tas een bord, bestek, bakje en beker meenemen
naar school. Zorg dat de naam op de tas staat.

-

19 december; overdag kerstviering voor de kinderen.
19 december; kerstdiner. 17.45 uur eten brengen, 18.00 uur tot 19.00 uur.
diner. De kleuters kunnen vanaf 18.55 uur worden opgehaald. Daarna kunt u,
uw andere kinderen ophalen. Als kinderen zelfstandig naar huis mogen, geef
dit bij de eigen leerkracht op tijd aan.
De kinderen mogen deze dag in feestelijke kleding komen.

Beste ouders/verzorgers,
Ook dit jaar is er voor de ouders tijdens het kerstdiner een borrel op het schoolplein
bij de BSO. Wij zorgen voor een klein hapje en een drankje.
Graag zien wij jullie op donderdag 19 december van 18.00 tot 19.00 uur bij de
ouderborrel.
Hartelijke groet, de oudercommissie.
P.S. heeft u sta tafels die wij mogen lenen tijdens de borrel? Dan mag u die op
donderdag 19 december bij de lerarenkamer neerzetten.
Alvast bedankt.
Belangrijke data
 Donderdag 12 december: inloop 8:05 – 8:30
 Donderdag 19 december: kerstviering en kerstdiner
 Zaterdag 21 december tot zondag 5 januari: kerstvakantie

